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Projekt „Wparcie dla przedsiębiorczych” 

Projekt „Wsparcie dla przedsiębiorczych”  1 

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
rozpoczyna w maju br. realizację projektu  
pn.: „Wsparcie dla Przedsiębiorczych". 
Kompleksowe wsparcie w ramach projektu obej-
muje: 
 szkolenia podnoszące wiedzę i umiejętności 

niezbędne do podjęcia i prowadzenia działal-
ności gospodarczej 
W ofercie projektowej znajduje się 56 godzinne 
szkolenia podnoszącego kompetencje przedsiębiorcze i cyfrowe. Na szkoleniach 
podejmowana zostanie tematyka dot. m. in. organizacji firmy, planowania i ryzy-
ka w biznesie, negocjacji, sprzedaży, marketingu, prawa pracy, prawa podatko-
wego, wykorzystania ICT w biznesie, innowacyjności. W trakcie szkoleń zapewnio-
ne zostanie wyżywienie, materiały szkoleniowe, zwrot kosztów podróży, noclegi 
dla osób dojeżdżających pow. 50 km w jedną stronę. 

 przyznanie bezzwrotnych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 
w wysokości 23 050,00 zł 
Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej otrzyma minimalnie 200 
uczestników projektu. Jednorazowe wsparcie finansowe przyznawane będzie 
wyłącznie w formie stawki jednostkowej w wysokości 23 050,00 zł. 
Z uwagi na pandemię i konieczność przeciwdziałania kryzysowi społeczno–
gospodarczemu, wywołanemu COVID, projekt zakłada, że wszyscy uczestnicy pro-
jektu, którzy utracili zatrudnienie po 01 marca 2020 roku, otrzymają środki finan-
sowe na rozwój przedsiębiorczości i rozpoczną prowadzenie działalności gospodar-
czej pod warunkiem spełnienia wszystkich kryteriów dostępu i  pozytywnej oce-
ny  wniosku o pozyskanie dotacji.) 

 przyznanie pomostowego wsparcia finansowego w wysokości 1 570,00 zł mie-
sięcznie (od 6 do 12 miesięcy) 
Uczestnicy projektu będą mogli ubiegać się również o wsparcie pomostowe  
w wysokości 1 570,00 zł/miesięcznie na pokrycie wydatków koniecznych do po-
niesienia w pierwszym okresie prowadzenia biznesu. 

Osobami uprawnionymi do uzyskania wsparcia będą osoby od 30 roku życia, za-
mieszkujące w województwie dolnośląskim oraz spełniające następujące warunki: 
 pozostające bez zatrudnienia i znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku 

pracy, tj. osoby 50 +, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale 
bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami; 

 ubogie osoby pracujące; 
 osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach 

umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wy-
sokości minimalnego wynagrodzenia. 

Nabór pierwszej tury uczestników będzie ogłoszony pod koniec czerwca br.  
Informacje dotyczące projektu będą wkrótce dostępne na witrynie internetowej: 
www.darr.pl 

Źródło finansowania: 
Regionalny Program Operacyjny Dolnego Śląska na lata 2014-2020 

Oś priorytetowa 8 Rynek pracy 
Działanie 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy (typ projektów 8.3.A) 

Nr konkursu: RPDS.08.03.00-IP.02-02-407/20 
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Program pod nazwą: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodar-
ki” (FENG) to następca Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-
2020, który będzie realizowany w Polsce w latach 2021-2027 przy wsparciu 
funduszy europejskich. 

Prace na opracowaniem programu są koordynowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. 
 

Ministerstwo stawia przed programem Ministerstwo nastę-
pujące cele: 

 zwiększenie potencjału w zakresie badań i innowacji 
oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii; 

 wzrost konkurencyjności MŚP; 

 rozwinięcie umiejętności na rzecz inteligentnej spe-
cjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębior-
czości; 

 transformacja gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0 
oraz zielonych technologii 

 

 
 

W ramach programu zakładana jest realizacja instrumen-
tów pogrupowanych w trzy priorytety: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oferta programu jest skierowana do następujących odbiorców: 

 przedsiębiorstw, 

 sektora nauki, 

 konsorcjów przedsiębiorców oraz konsorcjów przedsiębiorców z organizacjami 
badawczymi, 

 instytucji otoczenia biznesu, czyli ośrodków przedsiębiorczości, ośrodków inno-
wacji, instytucji finansowych. 

 

 

Budżet programu to ok. 7,9 mld euro. 
 

 

Priorytet I - Wsparcie dla przedsiębiorców dotyczy wsparcia udzielanego bezpośrednio przedsiębiorcom (tzw. tailor-made 
support) w ramach kompleksowych projektów składających się z modułów:  prac B+R,  rozwoju infrastruktury B+R,  
 wdrożeń wyników badań,  internacjonalizacji rozumianej jako finansowanie wydatków związanych z promocją zagraniczną 
i dotyczących m.in.: komercjalizacji wyników prac B+R zagranicą,  udziału w międzynarodowych łańcuchach dostaw, udziału 
w globalnym  rynku zamówień publicznych oraz współpracy międzynarodowej,  zapewnieniu usług w obszarze uzyskania i re-
alizacji ochrony praw własności intelektualnej,  rozwoju kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem, 
cyfryzacji – związanej z transformacją w kierunku Przemysłu 4.0, w szczególności automatyki i robotyzacji, działań związa-
nych z cyberbezpieczeństwem w przedsiębiorstwach,  „zazieleniania” przedsiębiorstw. 
\ 

W Priorytecie II - Środowisko przyjazne innowacjom zachowany będzie nacisk na powiązanie tematyczne projektów z krajo-
wymi inteligentnymi specjalizacjami z wyłączeniem instrumentów finansowych i partnerstw międzynarodowych oraz innych 
instrumentów przedsiębiorczego odkrywania umożliwiającego finansowanie obszarów, które mogą się stać potencjalnymi spe-
cjalizacjami. Zasadniczo przewidziane jest  wsparcie w zakresie internacjonalizacji, wsparcie w zakresie transferu techno-
logii,  wsparcie powstawania i rozwoju innowacyjnych spółek (start-up/scale-up)  finansowanie innowacyjnej działalności 
MSP z wykorzystaniem instrumentów finansowych oraz instrumentów mieszanych,  instrumenty w celu przeciwdziałania skut-
kom społeczno- gospodarczym pandemii COVID-19,  projekty pilotażowe i monitoringowe, animacje, sieciowanie, akademie , 
 rozwój przedsiębiorstw poprzez wsparcie klastrów,  rozwój przedsiębiorstw poprzez wsparcie ośrodków innowacji. 
W programie przewidziano możliwość testowania i realizacji następujących metod finansowania  prac badawczo-rozwojowych 
stanowiących alternatywę w stosunku do podstawowego sposobu finansowania – dotacji dla przedsiębiorców - na realizację 
własnych projektów:  wspólne przedsięwzięcia badawcze  transfer technologii pochodzących z organizacji badaw-
czych  Granty na Eurogranty  innowacyjne zamówienia publiczne.  
 

W ramach Priorytetu III udzielane będzie wsparcie na rzecz administracji (back-office), w celu zapewnienia potencjału 
administracyjnego i warunków technicznych realizacji   programu, a także wsparcie dla potencjalnych wnioskodawców i bene-
ficjentów programu w aplikowaniu o środki i wdrażaniu projektów.  

 

Projekt programu w wersji z 10 marca 2021 roku jest dostępny pod linkiem: 
 https://www.poir.gov.pl/media/99306/feng.pdf 

 
Źródło tekstu i grafiki: 
https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/fe-dla-nowoczesnej-gospodarki/
konsultacje-spoleczne-feng/ 

https://www.wysluchania-nowaperspektywa.pl/fe-dla-nowoczesnej-gospodarki 

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Program na lata 2021-2027 

Realizacja programu powinna przyczynić do osiągnięcia celu polityki UE, którym  
jest  „Bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowa-
cyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej oraz regionalnej łączności 
cyfrowej”. 
W szczególności program obejmuje następujące cele szczegółowe tej polityki: 

 rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzysty-
wanie zaawansowanych technologii, 

 wzmacnianie zrównoważonego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie 
miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne, 

 rozwijanie umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji prze-
mysłowej i przedsiębiorczości,. 

Zgodnie z polityką UE, w szczególności Europejskim Zielonym Ładem oraz CSRs,  
czyli zaleceń dla poszczególnych krajów (ang.The Country Specific Recommenda-
tions  na lata 2019  i 2020 dla Polski, w celu ożywienia gospodarki, w programie poło-
żony jest również nacisk na transformację zieloną i cyfrową. 

I – Wsparcie dla przedsiębiorców II – Środowisko przyjazne innowacjom III – Pomoc techniczna 

Zapewnienie dofinansowania w obszarach 

B+R, wdrożeń nowych rozwiązań, infra-

struktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju 

kompetencji, automatyzacji i robotyzacji, 

zielonej gospodarki. 

Wspieranie projektów strategicznym zna-

czeniu dla polskiej gospodarki, w tym m.in. 

rozbudowy publicznej infrastruktury ba-

dawczej, transferu i komercjalizacji tech-

nologii powstających na uczelniach i w 

instytutach, a także wzmacnianie potencja-

łu instytucji otoczenia biznesu takich jak 

akceleratory, klastry, instytucje badawcze 

oraz szerokie wsparcie start-up’ów. 

Zapewnienie systemowego wsparcie  

dla potencjalnych beneficjentów poprzez 

realizację działań zachęcających i ułatwia-

jących ubieganie się o środki z Programu, 

kontynuacja STEP i Innovation Coach, 

wspiernie beneficjentów w realizacji pro-

jektów, a także zapewnienie wsparcia ad-

ministracyjnego w realizacji Programu 
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  W czerwcu br. powinien zostać uruchomiony nowy program priorytetowy Na-

rodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej    

(NFOŚiGW) pn. „Klimatyczne Uzdrowiska”. Program zapowiedział Minister 

Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka podczas spotkania z samorządowcami 

w Szczawnie-Zdroju w  dniu 17 maja br.. 
 

Program ma na celu wsparcie samorządów posiadających status uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej w zwięk-

szeniu odporności na skutki zmian klimatu. 
 

Program Priorytetowy „Klimatyczne Uzdrowiska” będzie składać się z dwóch części: 

Kluczowe cele programu to m.in.: 

 upowszechnianie nowoczesnych, efektywnych i skutecznych 

rozwiązań w miastach uzdrowiskowych, 

 poprawa jakości powietrza, 

 zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych na terenie uzdro-

wiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej, 

 inwestycje w poprawę efektywności energetycznej  

oraz zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł, 

 działania w zakresie adaptacji do zmian klimatu w miastach, w tym: „zielono-niebieska” infrastruktura, systemów zago-

spodarowania wód opadowych i kanalizacji deszczowej, zieleńców i parków, 

 zaopatrzenie ludności w wodę do picia, w tym: budowa i modernizacja ujęć wód i stacji uzdatniania wody oraz sieci wodo-

ciągowych. 
 

Beneficjentami programu mogą być  jednostki samorządu terytorialnego posiadające status uzdrowiska lub obszaru ochrony 

uzdrowiskowej,  spółki prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego posiadają 100 proc. udziałów lub 

akcji i są powołane do realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego wskazanych w ustawach oraz  podmio-

ty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań na ich rzecz. 
 

W województwie dolnośląskim z programu będą mogli skorzystać samorządy i przedsiębiorcy prowadzący działalność uzdro-

wiskową z Cieplic Zdroju, Długopola Zdroju, Dusznik Zdroju, Jedliny Zdroju, Kudowy Zdroju, Lądka Zdroju, Polanicy Zdroju, 

Przerzeczyna Zdroju, Szczawna Zdroju oraz Świeradowa Zdroju. 
 

 

 

 

 
 

Budżet programu wyniesie 250 mln zł.  
 

Każda z 45 gmin uzdrowiskowych w Polsce będzie mogła ubiegać się o dotację do 5 mln zł, którą będzie mogła przeznaczyć na 

zrealizowanie projektu poprawiającego jakość środowiska naturalnego. 
 

200 mln zł zostanie przeznaczonych na zadanie związane z poprawą efektywności energetycznej budynków, m.in. ich termo-

modernizację, a 50 mln zł przeznaczono na działania związane z poprawą jakości klimatu, m.in. wymianę pieców, ochronę 

środowiska. 
 

Szczegółowe informacje na temat programu będzie można znaleźć na witrynie in-

ternetowej: www.nfosigw.gov.pl 
 

Nabór w programie będzie ciągły, potrwa do 2024 roku bądź do wyczerpania środ-

ków. 

 

Źródło tekstu i grafiki: 

https://www.gov.pl/web/klimat 

część 1)  Adaptacja do zmian klimatu 

część 2)  Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie gmin uzdrowiskowych, 

koordynowanej przez Departament Efektywności Energetycznej oraz Departament Adaptacji do Zmian Klimatu 

NFOŚiGW. 

Cel programu wpisuje się w Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu, 

a podstawę jego opracowania stanowiły m.in. dokumenty takie jak: 

Polityka Ekologiczna Państwa 2030, Strategiczny Plan Adaptacji  

dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 

z perspektywą do roku 2030 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2018/844 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 

2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków  

i dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej 

oraz Dyrektywa 2003/87EC – poprawa efektywności energetycznej. 



 

EIT Digital - na rzecz silnej cyfrowej Europy  

EIT Digital to wiodąca europejska organizacja zajmująca się innowacjami cyfrowymi  
i edukacją w zakresie przedsiębiorczości, które napędzają cyfrową transformację Europy. Sposób 
funkcjonowania EIT Digital uosabia przyszłość innowacji poprzez ogólnoeuropejski ekosystem ponad 
200 czołowych europejskich korporacji, MŚP, start-upów, uniwersytetów i instytutów badawczych,  
w których studenci, naukowcy, inżynierowie, twórcy biznesów i przedsiębiorcy współpracują w ra-
mach otwartej innowacji. Podmioty tego ogólnoeuropejskiego ekosystemu znajdują się w Amsterda-
mie, Berlinie, Bradze, Budapeszcie, Brukseli, Eindhoven, Edynburgu, Helsinkach, Londynie, Madrycie, 
Mediolanie, Monachium, Nicei, Paryżu, Rennes, Sztokholmie, Trydencie i San Francisco. 
 

EIT Digital zajmuje się pięcioma obszarami strategicznymi przyspieszającymi wprowadzanie na ry-
nek technologii cyfrowych opartych na badaniach naukowych, koncentrując się jednocześnie na stra-
tegicznych wyzwaniach społecznych Europy: 

 

 

 

 

Ambicją EIT Digital jest kształcenie nowego pokolenia przyszłych liderów technologii cyfrowych w odpowiedzi na zmieniają-
ce się potrzeby europejskiej gospodarki. 
 
 

 

 

W ramach EIT Digital prowadzony jest Cyfrowy Akcelerator EIT oferujący wsparcie  
dla wzrostu rozwijających się na dużą skalę europejskich firm, dostosowane do ich 
potrzeb. Akcelerator wspiera w pozyskaniu kapitału i zapewnieniu docelowych 
klientów. Zespół Akceleratora składa się z ponad 30 doświadczonych deweloperów 
biznesowych i ekspertów finansowych działających w 13 miastach w całej Europie,  
a także w Dolinie Krzemowej w Stanach Zjednoczonych. Akcelerator wsparł dd 2012 
roku ponad 280 start-up’ów, które pozyskały łącznie 400 mln euro na inwestycje,  
z czego ponad 90 mln euro ułatwił pozyskać Akcelerator. Program akceleracyjny zna-
lazł się na 8. miejscu wśród 20 najlepszych aktywnych akceleratorów w raporcie Glo-
bal Accelerator Report 2016 firmy Gust. 
 

 

Osiągnięcia EIT Digital: 

Witryna internetowa EIT Digital: https://www.eitdigital.eu/ 

 

 

 
 
 
Źródło tekstu i grafiki:  
https://eit.europa.eu/our-communities/eit-digital 
https://www.eitdigital.eu/ 
https://eit.europa.eu/news-events/events/eit-digital-italian-innovation-day-challenge-
final-digital-cities-2017 
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Kontakt do EIT: 
Headquarters Infopark - Building E 

1 Neumann Janos utca, 1117 Budapeszt, Węgry 
https://eit.europa.eu 

Kontakt do EIT Digital:  

Rue Guimard 7 
1040 Bruksela, Belgia 

Technologia cyfrowa Cyfrowe miasta Cyfrowa równowaga Przemysł cyfrowy Finanse cyfrowe 

Europejskie przywództwo 

w zakresie podstawowych 

technologii cyfrowych 

Cyfryzacja z korzyścią  

dla obywateli Europy 

Utrzymanie Europejczyków 

w zdrowiu 

Budowanie dominujących 

europejskich graczy  

w branży cyfrowej 

Cyfrowe zaufanie  

do europejskiego systemu 

finansowego 

Cyfrowa Szkoła Magisterska EIT 
(EIT Digital Master School) 

Dzięki unikalnemu formatowi oferuje prawdziwie europejskie doświadczenie. Podczas dwuletniego pro-
gramu studenci zapisują się na uniwersytety w dwóch różnych krajach, uzyskując dwa tytuły magister-
skie oraz certyfikat ze znakiem EIT. Biorą również udział w trzydniowym wyzwaniu biznesowym, dwuty-
godniowej szkole letniej i odbywają praktykę zawodową, z których wszystkie mogą odbywać się w róż-
nych lokalizacjach w całej Europie. 

Cyfrowa Szkoła Doktorancka EIT  
(EIT Digital Doctoral School) 

Studia doktoranckie w zakresie ICT oparte na innowacyjnym programie oferującym pozyskanie głębokiej 
wiedzy specjalistycznej w kluczowych obszarach cyfrowych oraz praktycznej w dziedzinie innowacji i 
przedsiębiorczości. Wyjątkowość programu polega na połączeniu takich elementów jak badania, inno-
wacje, przedsiębiorczość, zaangażowanie przemysłu i ogólnoeuropejska mobilność. 
Obejmuje trzy konkretne zakresy: 

 standaryzowana edukacja w zakresie I&E: kompetencje biznesowe + doświadczenie w rozwoju biz-
nesu; 

 mobilność: sześć miesięcy mobilności geograficznej; 

 dostosowanie tematyczne: do obszarów innowacji, tzw. Linii działań, EIT Digital. 

Cyfrowa Szkoła Profesjonalistów EIT 
(EIT Digital Professional School) 

Dostęp do wysokiej jakości profesjonalnych kursów opracowanych przez czołowych europejskich akto-
rów innowacji cyfrowych umożliwiający wykorzystanie pozyskanej wiedzy na działania na rzecz rozwoju 
kariery i sukcesu firmy. 

Ponad 1 700 osób zapisało 
się do jednego z programów 
Szkoły Magisterskiej od po-
czątku jej istnienia. 

Ponad 170 doktorantów  
Szkoły Doktoranckiej  
w pięciu krajach 

Ponad 100 000 osób wzięło 
udział w jednym z ponad 20 
masowych otwartych kursów 
online EIT Digital w ramach 
Szkoły Profesjonalistów 

90 cyfrowych produktów 
i usług wprowadzonych  
na rynek  

Ponad 280 start-up’ów  
i scale-up’ów wspartych 
przez Akcelerator 

https://www.eitdigital.eu/about-us/locations/
https://www.eitdigital.eu/about-us/digital-tech/
https://www.eitdigital.eu/about-us/digital-cities/
https://www.eitdigital.eu/about-us/digital-wellbeing/
https://www.eitdigital.eu/about-us/digital-industry/
https://www.eitdigital.eu/about-us/digital-finance/
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W Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 
dokonano wskazania specjalizacji gospodarczej oraz specjalizacji naukowej i technologicz-
nej. Poprzednio Inteligentne Specjalizacje Dolnego Śląska zostały wytypowane i zaprezen-
towane w „Ramach strategicznych na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Ślą-
ska” (przyjętych przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą z dnia 19 sierpnia 
2015 r.). 
W latach 2017-2019 prowadzone były pogłębione badania diagnozy i analizy trendów roz-
wojowych, każdej ze specjalizacji, a także monitoring kontekstowy IS w celu weryfikacji 
przyjętego katalogu specjalizacji i identyfikacji pojawiających się nisz rozwojowych. 
W wyniku  tego procesu, otrzymanych  wniosków oraz uzupełniającej analizy opartej  
o przegląd literatury dotyczącej zjawisk w otoczeniu Dolnośląskiego Systemu Innowacji,  
w roku 2021 przyjęto nowy katalog  Inteligentnych Specjalizacji Dolnego Śląska, w którym 
znalazły się cztery specjalizacje główne/wiodące i trzy specjalizacje horyzontalne, a mianowicie: 
1. Chemia i medycyna, 2. Auto-Moto-Aero-Space. 3. Surowce naturalne i wtórne, 4. Maszyny i urządzenia, 5. „Zielony 
ład” - specjalizacja horyzontalna; 6. „Przemysł 4.0” - specjalizacja horyzontalna; 7. „Życie wspomagane technologią” - 
specjalizacja horyzontalna. 

 

Specjalizacje horyzontalne pełnią dwojaką rolę: ºwspomagającą i wzmacniającą wzrost głównych specjalizacji - wprowadza-
jąc nowoczesne rozwiązania najważniejszych problemów współczesnego świata we wszystkich branżach i sektorach gospodar-
ki Dolnego Śląska; º integracyjną – pozwalając na badania i rozwój oraz wdrożenia międzysektorowe. 
Szczegółowe informacje  na temat Inteligentnych Specjalizacji Dolnego Śląska, w tym wykaz obszarów i podobszarów każdej 
ze specjalizacji zamieszczono w rozdziale 10  Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030 (str. 65-80). 
Na temat Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 w Newsletter 01/2021.  

Inteligentna Specjalizacja to koncepcja Komisji Europejskiej odnosząca się do wdrażania polityki innowacyjnej regionów i krajów Unii w oparciu o strategie RIS 
3. Koncepcja została rozwinięta w  „Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialisations (RIS 3)” i zdefiniowana jako Narodowe/regionalne 
strategie badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3), czyli zintegrowane, lokalnie definiowane programy transformacji gospodarczej, które speł-
niają pięć ważnych kryteriów, a mianowicie:  pozwalają skoncentrować wsparcie w zakresie prowadzonej polityki i inwestycji na kluczowych krajowych/
regionalnych priorytetach, wyzwaniach i potrzebach w zakresie rozwoju opartego na wiedzy, włącznie z działaniami związanymi  
z ICT;  wykorzystują mocne strony i przewagi konkurencyjne danego kraju/regionu oraz jego potencjał do osiągania doskonałości;  sprzyjają innowacjom 
technologicznym i praktycznym, stymulują inwestycje sektora prywatnego;  prowadzą do pełnego zaangażowania interesariuszy, zachęcają do innowacyjności  
i eksperymentowania;  są oparte na obiektywnych danych i dowodach (ang. evidence - based) i zawierają solidne systemy monitorowania  
i oceny  

Źródło tekstu i grafiki: 
https://umwd.dolnyslask.pl/gospodarka/dolnoslaskie-inteligentne-specjalizacje/ 

Specjalizacja „Chemia i medycyna” obejmuje technologie i produkty chemiczne, technologie, procedury i produkty biomedyczne 
oraz inżynierię materiałową, w szczególności: technologie chemiczne produkcji substancji aktywnych i pomocniczych dla branży 
farmaceutycznej i kosmetycznej oraz żywności funkcjonalnej; technologie chemiczne produkcji monomerów i substancji pomocni-
czych dla branży przetwórstwa tworzyw sztucznych; technologie chemiczne produkcji pozostałych chemikaliów wysokowartościowych 
(ang. „fine chemicals”); technologie chemiczne produkcji pozostałych surowców i materiałów dla przemysłu chemicznego używanych  
w procesach wielkoskalowych; kosmetyki; produkty chemii gospodarczej; produkty chemii specjalistycznej; polimery i kompozyty; 
produkty lecznicze i biobójcze; wyroby medyczne; technologie diagnostyki i leczenia chorób; zaawansowane terapie komórkowe i inne 
terapie eksperymentalne; materiały „inteligentne” i o programowanych właściwościach; detektory i czujniki; materiały izolacyjne. 
Specjalizacja „Auto-Moto-Aero-Space” obejmuje technologie wytwarzania, komponenty i produkty (nisko- i bezemisyjne pojazdy 
lądowe i wodne). W szczególności: źródła napędu i zasilania do pojazdów lądowych i wodnych oparte o technologie wodorowe, elek-
tryczne lub hybrydowe, w tym ogniwa paliwowe; urządzenie, podzespoły i komponenty do nisko- i bezemisyjnych pojazdów lądowych  
i wodnych; innowacyjne, nisko- i bezemisyjne środki transportu lądowego i wodnego. 
Specjalizacja „Surowce naturalne i wtórne” obejmuje obszary związane z pozyskiwaniem surowców mineralnych (w szczególności 
technologie nisko- i bezodpadowe) i pozyskiwaniem surowców z odpadów (w tym materiałów energetycznych i surowców  
do dalszego przetwarzania). Dużym zakresem specjalizacji są technologie przetwarzania rud metali, innych surowców mineralnych,  
surowców naturalnych (drewna i jego odpadów, innych materiałów pochodzenia roślinnego i odzwierzęcego – w procesach 
„biorafinacji”) oraz – w związku ze specjalnym miejscem wody w gospodarce – pozyskiwanie i przetwarzanie wody 
Specjalizacja „Maszyny i urządzenia” obejmuje aktywności związane z: projektowaniem konstrukcji nowych technologii wytwarza-
nia maszyn i urządzeń bez względu na przeznaczenie; opracowywaniem innowacyjnych technologii wytwarzania maszyn  
i urządzeń bez względu na przeznaczenie; wytwarzaniem maszyn i urządzeń na potrzeby: energetyki, w tym wykorzystującej od-
nawialne źródła energii; fotoniki, elektroniki i automatyki; recyklingu i odzysku materiałów. 
Specjalizacja horyzontalna „Zielony ład” obejmuje technologie nisko-i bezodpadowe (tj. skuteczne zagospodarowywanie odpadów 
powstających w przedsiębiorstwie produkcyjnym – „zero waste” poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów, przygotowywanie  
do ponownego użycia, recykling lub inne sposoby odzysku), technologie „obiegu zamkniętego” (w szczególności poprzez zagospodaro-
wywane powstających odpadów w innych przedsiębiorstwach łańcucha wartości) - bez względu na branże i sektor. Specjalizacja obej-
muje też: technologie racjonalnego gospodarowania energią (redukcja i racjonalizacja zużycia nabywanej energii oraz odzysk 
energii z procesów stosowanych w przedsiębiorstwach); technologie racjonalnego gospodarowania wodą (min. odzyskiwania i wykorzy-
stywania wód deszczowych, wód geotermalnych, wód słonych i wód słonawych, ograniczania strat w systemach dystrybucji wody; ma-
łej retencji i wykorzystania wód opadowych na terenach miejskich i wiejskich); pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych (na po-
trzeby własne). 
Specjalizacja horyzontalna „Przemysł 4.0” obejmuje zastosowanie technologii mechatronicznych, informatyczno-
telekomunikacyjnych oraz fotonicznych i optoelektronicznych (np. bazujące na technikach laserowych, LED-owych, technikach gene-
racji i detekcji podczerwieni, zaawansowanej spektroskopii, laserowej sensoryki, optokomunikacji, optycznej komunikacji satelitar-
nej) w takich obszarach działalności przedsiębiorstw jak: automatyzacja lub robotyzacja produkcji; automatyzacja procesów obsługi 
klienta i świadczenia usług; automatyzacja procesów pomocniczych (np. poprzez przetwarzania dużych zbiorów danych, stoso-
wanie druku 3D w procesach szybkiego projektowania itp); monitoring i ochrona środowiska naturalnego i klimatu oraz rolnictwo pre-
cyzyjne. 
Specjalizacja horyzontalna „Życie wspomagane technologią” obejmuje wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych 
(głównie z obszaru szeroko pojętego IT oraz technologii fotonicznych, informatyczno-telekomunikacyjnych oraz robotyki i automaty-
ki, a także przetwarzania i analizy dużych zbiorów danych (big data, data mining), wykorzystania uczenia maszynowego i 
sztucznej inteligencji, optymalizacji (np. kompresji, redukcji) wielkości danych, geoinformacji, itp.) w obszarach nie wiązanych  
z aktywnością przedsiębiorstw, tj. nie powiązanych z działalnością produkcyjną lub usługami B2B. Specjalizacja obejmuje takie pola 
zastosowania w/w rozwiązań technologicznych, które dotyczą usług publicznych (np. medycznych, edukacyjnych, administracji pu-
blicznej, bezpieczeństwa publicznego) i świadczonych przez podmioty komunalne (dostawy energii, mediów, inteligentnymi obiektami, 
systemami transportowymi itp.). 

https://umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/Gospodarka/Aktualnosci/Dzial_Innowacji/DolnoslaskaStrategiaInnowacji2030przyj_przezZWDdn05_01_2021.pdf


 

W imieniu ośrodków Enterprise Europe Network zapraszamy do udziału w następujących spotkaniach bilateralnych: 
 

Food eirEEN Meet the Buyer & Matchmaking Event 2021 

Termin i miejsce: 09.06.2021, on-line. 

Food eirEEN Meet the Buyer & Matchmaking Event 2021 jest organizo-

wane wspólnie z Lokalnym Stowarzyszeniem Przedsiębiorców w Irlandii, 

które oferuje uczestnikom wyjątkową możliwość uczestniczenia w bez-

pośrednich, wirtualnych spotkaniach sprzedażowych z doświadczonymi 

importerami żywności z całej Irlandii i UE.  

Głównymi tematami tegorocznych spotkań Food eirEEN Meet the Buyer & Matchmaking Event będą:  piekarstwo  

 napoje  cukiernictwo  mleczarstwo  składniki żywności  mrożonki  owoce i warzywa  mięso  przekąski 

 owoce morza. 
 

Ważne daty i informacje: 

 Witryna internetowa wydarzenia: https://food-eireen-meet-buyer.b2match.io/  

 Rejestracja on-line jest dostępna pod linkiem: https://food-eireen-meet-buyer.b2match.io/signup 

 Ostateczny termin zgłoszeń na spotkania oraz końcowy termin wyboru partnerów do rozmów: do 2 czerwca 2021 roku 

 Informacja o potencjalnych partnerach jest dostępna pod linkiem: https://food-eireen-meet-buyer.b2match.io/

participants  

 Agenda spotkań jest dostępna pod linkiem: https://food-eireen-meet-buyer.b2match.io/agenda 
 

B2Moto 2021 

Termin i miejsce: 09.06.2021, on-line. 

B2Moto 2021 to idealna okazja do nawiązania kontaktów i zapoczątko-

wania przyszłych kontraktów biznesowych, a także doskonała okazja  

do promocji oferty firmy w wielu krajach świata poprzez partnerów sieci 

Enterprise Europe Network. Wydarzenie odbędzie się przy okazji targów: 

TRANSEXPO, MOTO-TECH, HOL-EXPO organizowanych przez Targi Kielce. 

Do udziału zapraszamy firmy i inne podmioty działające w takich obszarach, jak: 

 pojazdy użytkowe: pojazdy transportu zbiorowego, autokary, autobusy, trolejbusy, minibusy, mikrobusy, Pojazdy spe-

cjalistyczne pomocy drogowej i ratownictwa, samochody pożarnicze, samochody sanitarne, samochody ciężarowe, cy-

sterny, przyczepy, naczepy, ciągniki naczep, wywrotki, samochody dostawcze, furgonetki, vany, pojazdy do usuwania 

odpadów komunalnych i utrzymania komunalnej infrastruktury technicznej; 

 części i akcesoria do pojazdów: części zamienne do pojazdów, silniki, skrzynie biegów, układy hamulcowe, siedzenia, 

szyby, opony, materiały wykończeniowe, akumulatory, lampy, instalacje gazowe, klimatyzacja, specjalistyczne narzę-

dzia naprawcze, wyposażenie warsztatów samochodowych, elementy karoserii, podzespoły elektryczne i elektroniczne, 

 elektronika samochodowa - komponenty i systemy: systemy lokalizacji i monitorowania pojazdów, systemy automaty-

zacji procesów sterowania i kontroli ruchu pojazdów, systemy bezpieczeństwa, systemy do zarządzania flotą; 

 systemy zarządzania i optymalizacja procesów produkcyjnych 
 

Ważne daty i informacje: 

 Witryna internetowa wydarzenia: https://b2moto.b2match.io/home 

 Rejestracja on-line jest dostępna pod linkiem:  https://b2moto.b2match.io/signup 

 Ostateczny termin zgłoszeń na spotkania oraz końcowy termin wyboru partnerów do rozmów: do 8 czerwca 2021 roku 

 Informacja o potencjalnych partnerach jest dostępna pod linkiem:  https://b2moto.b2match.io/participants 

 Agenda spotkań jest dostępna pod linkiem:  https://b2moto.b2match.io/agenda 
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Przedsięwzięcie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności przedsię-
biorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 2014-2020 oraz budżetu państwa  

SPOTKANIA B2B w formule on-line – szansą na międzynarodową współpracę 

https://food-eireen-meet-buyer.b2match.io/%20
https://food-eireen-meet-buyer.b2match.io/signup
https://food-eireen-meet-buyer.b2match.io/participants
https://food-eireen-meet-buyer.b2match.io/participants
https://food-eireen-meet-buyer.b2match.io/agenda
https://b2moto.b2match.io/home
https://b2moto.b2match.io/signup
https://b2moto.b2match.io/participants
https://textile-connect-2021.b2match.io/agenda


 

ITAPA Online Matchmaking 2021 
Termin i miejsce: 10-11.06.2021, on-line. 
Wiosenna edycja ITAPA Online Matchmaking 2021 stanowi okazję do wy-
miany wiedzy i  doświadczeń dla przedstawicieli strony rządowej i przedsię-
biorców, a także do promowania na forum światowym najnowszych tren-
dów oraz rozwiązań z zakresu e-administracji.  
Głównymi tematami tegorocznego kongresu ITAPA będą: 
 Cyberbezpieczeństwo 
 Digitalizacja 
 E-Administracja 
 Cyfrowa opieka zdrowotna 
Ważne daty i informacje: 

 Witryna internetowa wydarzenia: https://itapa-online-matchmaking-2021-spring.b2match.io/ 

 Rejestracja on-line jest dostępna pod linkiem: https://itapa-online-matchmaking-2021-spring.b2match.io/signup 

 Ostateczny termin zgłoszeń na spotkania oraz końcowy termin wyboru partnerów do rozmów: do 11 czerwca 2021 roku 

 Informacja o potencjalnych partnerach jest dostępna pod linkiem: https://itapa-online-matchmaking-2021-
spring.b2match.io/participants 

 Agenda spotkań jest dostępna pod linkiem: https://itapa-online-matchmaking-2021-spring.b2match.io/agenda 
 

Tech4SmartCities 2021 
Termin i miejsce: 17.06.2021, on-line. 
Tech4SmartCities 2021 nie są typowymi spotkaniami typu „sprzedawca-
kupujący”, wspierają potrzeby i rozwiązania w zakresie rozwoju zrówno-
ważonych technologii, które mogą być stosowane w kontekście inteligent-
nego miasta. Wydarzenie skupi się również na europejskich możliwościach 
w zakresie badań i innowacji w ramach nowego programu Horyzont Euro-
pa. Organizatorzy przewidują również szereg dodatkowych webinariów oraz sesję pitchingową w dniu wydarzenia. 
Główne tematy wydarzenia: Inteligentne miasta i społeczności, ICT dla miast;  Inteligentna mobilność i logistyka, MaaS; 
 Efektywność energetyczna budynków i dzielnic;  Energie odnawialne, zarządzanie energią i jej odzyskiwanie, inteligentne 
sieci i integracja systemów energetycznych;  Gospodarka obiegowa i rozwiązania oparte na naturze dla miejskich dzielnic; 
 Inteligentne, zdrowe i bezpieczne życie. 
Dla kogo:  start-up’ów, MŚP oraz dużych przedsiębiorstw,     władz publicznych,  stowarzyszeń branżowych,  uniwersy-
tetów i centrów badawczych,  inwestorów i aniołów biznesu.  
Ważne daty i informacje: 

 Witryna internetowa wydarzenia: https://tech4smartcities-2021.b2match.io/ 

 Rejestracja on-line jest dostępna pod linkiem: https://tech4smartcities-2021.b2match.io/signup 

 Ostateczny termin zgłoszeń na spotkania oraz końcowy termin wyboru partnerów do rozmów: do 14 czerwca 2021 roku 

 Informacja o potencjalnych partnerach jest dostępna pod linkiem: https://tech4smartcities-2021.b2match.io/participants 

 Agenda spotkań jest dostępna pod linkiem: https://tech4smartcities-2021.b2match.io/agenda 
 
 
 
 

Jak przebiega proces rejestracji udziału w powyższych wydarzeniach ? 
 Krok 1. Rejestracja w terminie wskazanym powyżej oraz na wskazanej powyżej www. Należy upewnić się, że zostało za-

znaczone pole "matchmaking session", jeśli zamierza się zarezerwować spotkanie z innymi uczestnikami. Prosimy zazna-
czyć, że „suport office” na tym wydarzeniu jest PL - Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. / PL – Lower Sile-
sian Development Agency 

 Krok 2. Opublikowanie profilu, który będzie widoczny dla pozostałych zarejestrowanych osób na wskazanych powyżej 
www. W profilu należy opisać to, czego się poszukuje i co się oferuje potencjalnym partnerom. Im lepiej opisany będzie 
profil, tym więcej zapytań o spotkanie! Jeśli nie ma pewności czy profil spełnia wszystkie wymagania, prosimy napisać 
do nas - pomożemy! 

 Krok 3. Możesz wysyłać i otrzymywać prośby o spotkanie z innymi uczestnikami zarejestrowanymi na daną sesję. Na kilka 
dni przed wydarzeniem otrzymasz osobisty harmonogram z godzinami dla Twoich spotkań. Twój suport Office będzie Cie-
bie wspierał w całym procesie selekcji partnerów, umawiania i organizacji spotkań. 

 

Zainteresowanych udziałem w wydarzeniach prosimy o zapoznanie się z: 
Regulaminem projektu Enterprise Europe Network 
Klauzulą informacyjną RODO 
 

Szczegółowych informacji udziela: Karolina Sobocińska, E-mail: karolina.sobocinska@darr.pl  
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SPOTKANIA B2B – szansą na międzynarodową współpracę (ciąg dalszy ze strony 6) 

https://itapa-online-matchmaking-2021-spring.b2match.io/
https://itapa-online-matchmaking-2021-spring.b2match.io/signup
https://itapa-online-matchmaking-2021-spring.b2match.io/participants
https://itapa-online-matchmaking-2021-spring.b2match.io/participants
https://itapa-online-matchmaking-2021-spring.b2match.io/agenda
https://tech4smartcities-2021.b2match.io/
https://tech4smartcities-2021.b2match.io/signup
https://tech4smartcities-2021.b2match.io/participants
https://tech4smartcities-2021.b2match.io/agenda
https://www.darr.pl/wp-content/uploads/2021/02/Regulamin.pdf
https://www.darr.pl/wp-content/uploads/2021/02/klauzula_informacyjna.pdf
mailto:karolina.sobocinska@darr.pl


 

 

 

 

 

 

 
 

Ośrodek Enterprise Europe Network, działający przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczawnie-Zdroju 

wraz z Holenderska Izba Handlową (KVK) zaprasza do udziału w międzynarodowych spotkaniach kooperacyjnych, które 

odbędą się w dniach 15-16 września 2021 roku w ’s-Hertogenbosch w Niderlandach podczas Kunststoffenbeurs + Materials 

+ Eurofinish + Surface 2021. 

Kunststoffenbeurs + Materials + Eurofinish + Surface 2021, łącząc targi, konferencje, seminaria i spotkania kooperacyjne 

sprawia, że jest to idealne miejsce do networkingu szytego na miarę w zakresie innowacyjnych rozwiązań dla tworzyw sztucz-

nych i innych materiałów oraz obróbki powierzchniowej, a także do rozwijania nowych projektów i biznesów.  
 

Wydarzenie jest skierowane do następujących branż: 

 Tworzywa sztuczne 

 Obróbka materiałów i powierzchni 

 Metody klejenia 
 

Udział w spotkaniach kooperacyjnych B2B będzie doskonałą okazją do: 

 promocji firmy na rynkach zagranicznych; 

 nawiązania bezpośrednich kontaktów biznesowych z ekspertami w dziedzinie tworzyw sztucznych, materiałów i obróbki 

powierzchni, ekspertami w zakresie klejenia, naukowcami, konstruktorami, inżynierami, przedsiębiorcami, producentami 

oryginalnego wyposażenia OEM, dostawcami i pośrednikami; 

 przeprowadzenia rozmów z potencjalnymi klientami; 

 zapoznania się z nowymi produktami i technologiami. 
 

Jak działa giełda kooperacyjna? 

 uczestnicy w formularzu rejestracyjnym określają profil swojej działalności oraz rodzaj współpracy, którą chcieliby nawią-

zać. W formularzu określają także swój ewentualny udział w części konferencyjnej, 

 dane zarejestrowanych firm umieszczane są w katalogu na stronie internetowej wydarzenia (katalog uczestników dostępny 

tylko dla zarejestrowanych uczestników), 

 z katalogu online zarejestrowani uczestnicy dokonują wyboru firm, z którymi chcieliby porozmawiać, 

 w wybranych terminach odbędą się serie uprzednio zaaranżowanych, indywidualnych spotkań. 
 

Oficjalnym językiem spotkań będzie język angielski. Udział w spotkaniach jest bezpłatny. 
 

Termin rejestracji na wydarzenie upływa 16 września 2021 r. 

Rejestracja on-line jest możliwa pod linkiem: https://kunststoffenbeurs-materials-eurofinish-surface-21.b2match.io/signup 
 

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://kunststoffenbeurs-materials-eurofinish-surface-21.b2match.io/ 
 

 

 

Przedsiębiorcy zainteresowani udziałem w spotkaniach kooperacyjnych proszeni są o kontakt z ośrodkiem Enterprise Europe 

Network przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczawnie-Zdroju. 

Bezpłatnie pomagamy w rejestracji, wyborze firm na spotkania i ułożeniu harmonogramu spotkań. 

Dodatkowych informacji udziela Aleksandra Kucharska, Tel.: 603 127 159, E-mail: aleksandra.kucharska@darr.pl 
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Przedsięwzięcie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności przedsię-
biorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 2014-2020 oraz budżetu państwa  

Międzynarodowe Spotkania Kooperacyjne, ’s-Hertogenbosch, 15-16 września 2021 roku 

Międzynarodowe spotkania B2B będą miały charakter hybrydowy. Przed-

siębiorca będzie miał możliwość uczestniczyć zarówno w spotkaniach  

na miejscu, jak i/lub w formule on-line tj. spotkaniach wirtualnych.  

https://kunststoffenbeurs-materials-eurofinish-surface-21.b2match.io/signup
https://kunststoffenbeurs-materials-eurofinish-surface-21.b2match.io/
mailto:aleksandra.kucharska@darr.pl/


 

OFERTY KOMERCYJNE 

Przedsięwzięcie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw 

oraz małych i średnich przedsiębiorstw 2014-2020 oraz budżetu państwa  
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Prezentowane oferty pochodzą z bazy sieci Enterprise Europe Network – Partnering Opportunity Database  

 

Osoby zainteresowane uzyskaniem danych adresowych podmiotów prezentujących swoje oferty / zapytania ofertowe na łamach  

biuletynu proszone są o przesłanie numeru referencyjnego oferty / zapytania ofertowego na poniższy adres:  

karolina.sobocinska@darr.pl 

 lub faksem na numer: 74 648 04 37 
 

Dane adresowe przekazywane są bezpłatne.  

Jednocześnie informujemy, że zabrania się odpłatnego przekazywania zapytań ofertowych / ofert osobom trzecim oraz innych działań 

mających na celu osiągnięcie zysku. 

BRNL20210415001 

Holenderska firma jest dobrze znanym hur-

townikiem różnych marek zabawek drewnia-

nych i mebli szkolnych w Holandii, Belgii  

i Luksemburgu. W związku z rosnącym popy-

tem poszukuje wysokiej jakości zakładu ob-

róbki drewna zainteresowanego umową pro-

dukcyjną na swoje produkty -krzesełka dzie-

cięce. 

 

BRNL20210319001 

Holenderski projektant i dostawca wysokiej 

jakości, wielokrotnie nagradzanej pościeli 

dziecięcej i tekstyliów do pokoju dziecięce-

go poszukuje partnera produkcyjnego. MŚP 

poszukuje dostawcy, który posiada gotowy 

produkt, ale jest skłonny dostarczać towary 

pod marką własną. Firma chce wykorzystać 

istniejący asortyment producenta / dostaw-

cy i jest skłonna zawrzeć umowę o dostawę. 

 

BRHR20210422001 

Firma z Chorwacji, działająca w sektorze 

metalurgicznym, specjalizująca się w pro-

dukcji wyrobów metalowych, ale także  

w dystrybucji, oferuje umowę o świadczenie 

usług dystrybucyjnych oraz usługi pośrednic-

twa handlowego dla potencjalnych partne-

rów z Europy i nie tylko. 

BOAL20201222006 

Duńska firma produkuje rum i inne podobne 

likiery w swojej destylarni od 2009 roku. Firma 

szuka dystrybutorów w Europie i chce zaofero-

wać umowę dystrybucyjną. 

 

BRIT20210409001 

Włoska firma specjalizująca się w projektowaniu 

i produkcji maszyn tnących do obróbki kamienia 

poszukuje firm z branży metalowej, stolarskiej  

i CNC w Polsce, na Węgrzech i w Serbii w celu           

zawarcia umów produkcyjnych i outsourcingo-

wych. Firma specjalizuje się w maszynach tną-

cych do produkcji granitu, marmuru i płyt ka-

miennych. 

 

BRRU20210422001 

Rosyjska firma specjalizująca się w budownic-

twie przemysłowym poszukuje europejskich              

producentów lub dostawców urządzeń przemy-

słowych z branży budowlanej, metalurgicznej                  

i rolniczej do reprezentacji, promocji i sprzeda-

ży ich produktów na rynku rosyjskim w ramach 

umowy pośrednictwa handlowego. 

 

 

BRUK20210427001 

Agencja dystrybucyjna z Wielkiej Brytanii po-

szukuje nowych produktów do reprezentowania 

na rynku brytyjskim. W szczególności poszukują 

producentów suplementów diety, homeopatii, 

tradycyjnego chińskiego ziołolecznictwa, napo-

jów organicznych, jak również hodowców dro-

biu z wolnego wybiegu i zwierząt gospodarskich 

oraz. Wszystkie produkty muszą być bezpieczne 

i zgodne z procedurami importowymi/

eksportowymi.   

 

BRMT20210317001 

Maltańska firma specjalizująca się w imporcie  

i instalacji produktów bezpieczeństwa, takich 

jak telewizja przemysłowa (CCTV), alarmy 

przeciwwłamaniowe, ogrodzenia elektryczne, 

pułapki, generatory mgły, sejfy, rozwiązania 

IOT poszukuje odpowiednich partnerów w swo-

im sektorze w celu zawarcia umowy dystrybu-

cyjnej lub umowy agencji handlowej. 

 

BRIT20210323001 

Włoska firma, specjalizująca się w produkcji 

wysokiej jakości kawy palonej, poszukuje no-

wych dostawców kawy niepalonej w ziarnach. 

Firma poszukuje możliwości nawiązania długo-

terminowej współpracy w ramach umowy  

o świadczenie usług dystrybucyjnych w UE  

i poza UE. 



 

www.darr.pl www.t-park.pl 
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A: Dolnośląska Agencja  
Rozwoju Regionalnego S.A. 
ul. Szczawieńska 2 
58-310 Szczawno-Zdrój 

T: + 48 74 648 04 00 
F: + 48 74 648 04 17 
E: darr@darr.pl 
 
GPS: 50048’57’’N 

  16016’28’’E 

Dolnośląska Agencja  
Rozwoju Regionalnego S.A 
The Lower Silesian Regional  
Development Agency 

BUR— dofinansowanie dla przedsiębiorców na szkolenia i usługi o charakterze rozwojowym 

Internetowa baza usług rozwojowych prowadzona w formie systemu teleinformatycznego.  
Dedykowana instytucjom/przedsiębiorcom, ich pracownikom oraz pozostałym osobom fizycznym.  
Baza realizuje obsługę następujących procesów: * publikacja ofert usług rozwojowych przez pod-
mioty świadczące usługi rozwojowe, * dokonywanie zapisów na poszczególne usługi rozwojowe,  
* zamieszczanie ogłoszeń o zapotrzebowaniu na usługi rozwojowe, * dokonywanie oceny usług rozwojowych zgodnie z Systemem Oce-
ny Usług Rozwojowych, * zapoznanie się z wynikiem ocen usług rozwojowych dokonanych przez innych uczestników usług.  
Baza jest dostępna pod adresem: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl 

INFOSTRATEG (II Konkurs) 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) prowadzi nabór w ramach konkursu: INFOSTRATEG II. 
Konkurs jest realizowany w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych 
„Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne” - INFOSTRATEG. 
Najważniejsze informacje dotyczące konkursu: 

Program INFOSTRATEG został przygotowany w celu wspierania rozwoju polskiego potencjału 
sztucznej inteligencji (SI) poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteli-
gencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce. Spośród celów szczegóło-
wych programu, wpisujących się w zakres tematyczny II konkursu, należy wymienić m.in.: two-
rzenie zbiorów danych testowych oraz przygotowywanie na ich bazie standardów wyboru najlep-
szych rozwiązań, rozwijanie polskiego potencjału badawczego w sztucznej inteligencji, znaczą-
ce zwiększenie aktywności rynkowej polskich zespołów informatycznych, a także stworzenie 
rozwiązań opartych o uczenie maszynowe, podnoszących jakość produktów i usług oraz efektyw-
ność procesów. W tej edycji konkursu wskazane zostały dwa konkretne zagadnienia badawcze, 
w które musi się wpisywać projekt: 
 

 TEMAT 1. Inteligentny system przetwarzania mowy dla lekarzy; 
 TEMAT 8. Asystent petenta w instytucjach użyteczności publicznej (konkursem objęte są  kontakty z Urzędem Gminy, Urzędem 

Stanu Cywilnego oraz Urzędem Skarbowym). 
Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych. 
Projekt musi być realizowany w podziale na 3 fazy, obejmujące: Faza I: zadania o charakterze badań przemysłowych i/lub prac roz-
wojowych; Faza II: zadania o charakterze badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych; Faza III: zadania o charakterze badań prze-
mysłowych i/lub prac rozwojowych i/lub prac przedwdrożeniowych. Projekt, w którym nie przewidziano prac rozwojowych, nie może 
uzyskać dofinansowania. 
Wnioskodawcy: º jednostki naukowe – samodzielnie realizujące projekt i wdrażające wyniki projektu albo º przedsiębiorstwa – samo-
dzielnie realizujące projekt i wdrażające wyniki projektu albo º konsorcja – składające się z maksimum 3 podmiotów: (samych jedno-
stek naukowych; samych przedsiębiorstw; przedsiębiorstw i jednostek naukowych).  
Maksymalna wysokość dofinansowania projektu dla obu tematów wynosi 10 000 000 zł. 
Minimalna wysokość dofinansowania projektu dla obu tematów wynosi 3 500 000 zł. 
Harmonogram konkursu: rozpoczęcie naboru wniosków:    07 maja 2021r.     zakończenie naboru wniosków: 06 lipca 2021r. 
Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/ncbr/infostrateg-ii-konkurs 
Źródło tekstu i grafiki: https://www.gov.pl/web/ncbr 

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest podmiotem wpisanym do BUR z uprawnieniami do świadczenia  

usług szkoleniowych i doradczych o charakterze rozwojowym, dofinansowywanych ze środków publicznych. 

Zapraszamy do kontaktu 

Tel.: 74 64 80 450 

E-mail: tpark@darr.pl 

Dolnośląski Park  
Technologiczny 
Lower Silesia Technology Park 

https://www.gov.pl/web/ncbr/4-konkursu-polsko-niemieckiej-wspolpracy-bilateralnej#

